
KARADAĞ’DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

 

Kolaşin 1600 m kayak merkezi için zemin geliştirme inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli 

olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili ihale uzatılmıştır.  

 

Proje Adı: Kolaşin 1600 Kayak Merkezi için Zemin Geliştirme inşaatına yönelik arsanın uzun 

vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması. 

 

Proje ile ilgili bilgiler: Kolaşin bölgesi dağ merkezi, Kolaşin Belediyesi sınırları içindeki 

Bjelasica bölgesinin güneyindedir. Dağ merkezi Kolasin 1.450 ve Kolasin 1.600'un alanı 1.117 

hektar olup, Kolaşin'deki mevcut dağ merkezini içermektedir. 

 

Yerleşim bölgesi deniz seviyesinden 1.600 metre yükseklikte 27,19 hektarlık alanı kapsayan 

dağ merkezinin orta bölümünde bulunur. Temel yerleşimin kapsam sınırları, kırılma 

noktalarının koordinatları ile tanımlanır ve "Alan sınırları ile jeodezik taban" grafik 

çizelgesinde belirtilmiştir. 

 

Taban yerleşimine erişim, Kolasin-1450 yönünden ve Lubnica-Berane yönünden organize 

edilmiştir. Planlanan tesis gruplarına erişim için bölgede dahili trafik güzergahlarına yönelik 

bir güzergah ağı oluşturulması planlanmaktadır. 

 

Arazinin kullanımı temel olarak turizm için uygundur. Kullanım alanları şöyle belirlenmiştir: 

Ticari tesisler; Ulaşım alanları (servis ve yaya yolu); Geliştirilmiş yeşil alanlar. 

 

İhale tarihi ile ilgili bilgiler: İhale Şartnamesi 24 Mart 2017 tarihine kadar satın 

alınabilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 31 Mart 2017 tarihi saat 12.00'ye 

kadardır. 

 

İrtibat İçin: Nada Mihailovic Pavicevic - Turistik Yerlerin Değerlendirilmesi İçin İhale 

Komisyonu Sekreterliği 

Tel: 00382 20 446 386  

Fax: 00382 20 446 215  

Email: nada.mihailović@mrt.gov.me  Podgorica, Karadağ 

 

 

"EKOLodge" Vranjina turistik kompleksinin inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli 

olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili ihale uzatılmıştır. 

 

Proje Adı: "EKOLodge" Vranjina turistik kompleksinin inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli 

olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması. 

 

Arsa ile ilgili bilgiler: Arsa 13.132 m2'lik alanında bulunmaktadır. Arsa "İşkodra Gölü" milli 

parkının bir parçası olup Bar-Boljare ana yolunun yakınında yer almaktadır. Arsanın yakınında 

Vranjine yerleşim yeri bulunmaktadır. Vranjine'de yaşayan insanlar balıkçılıkla uğraşmaktadır. 

Arsada 61 yataklı 30 tesisin inşaatı yanı sıra bilgi merkezi,  restoran, 40 - 50 kişilik küçük 

konferans salonu, sağlık merkezi ve SPA ile bisiklet parkurunun inşaatı öngörülmüştür. 

 

İhale tarihi ile ilgili bilgiler:  İhale Şartnamesi 24 Mayıs 2017 tarihine kadar satın 

alınabilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 31 Mayıs 2017 tarihi saat 12.00'ye 

kadardır. 

mailto:nada.mihailović@mrt.gov.me


 

İrtibat İçin: Nada Mihailovic Pavicevic - Turistik Yerlerin Değerlendirilmesi İçin İhale 

Komisyonu Sekreterliği 

Tel: 00382 20 446 386  

Fax: 00382 20 446 215  

Email: nada.mihailović@mrt.gov.me  Podgorica, Karadağ 

 

 

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz 

bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ihalesi 

Arsa ve deniz bölgesi ile ilgili bilgiler: Karadağ Hükümeti, Herceg Novi Belediyesi "Donja 

Arza" lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin 31 ile 90 yıl arası süreliğine 

kiralanması (Turistik kompleksinin finanse edilmesi, projelendirilmesi, inşaatı) için, tekliflerin 

gönderilmesine yönelik ihale yayınlamıştır.  İhale, turistik tesislerin projelendirilmesi, inşaatı 

ve yönetimi  konusunda tecrübeli, mali gücü olan  yerli ve yabancı firmalarına açıktır. İhale 

konusu olan arsa 94.681 m2 alanında, deniz bölgesi ise 4.695.5 m2 alanında yer almaktadır. 

Lokasyon, Avusturya-Macaristan zamanında yapılan Arza kalesinin yakınında bulunmaktadır. 

İhale tarihi ile ilgili bilgiler: İhale Şartnamesi 24 Mayıs 2017 tarihine kadar satın 

alınabilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 31 Mayıs 2017 tarihi saat 12.00'ye 

kadardır. 

İrtibat İçin: Nada Mihailoviç Paviçeviç- Turistik Yerlerin Değerlendirilmesi İçin İhale 

Komisyonu Sekreterliği 

Tel: 00382 20 446 386 

Fax: 00382 20 446 215 

Email: nada.mihailovic@mrt.gov.me 

Podgorica, Karadağ 

 

mailto:nada.mihailović@mrt.gov.me
mailto:nada.mihailovic@mrt.gov.me
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GOVERNMENT OF MONTENGRO 

PRIVATIZATION AND CAPITAL INVESTMENT COUNCIL 
Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations  

 
 
 

announces 
 

AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL PUBLIC INVITATION TO TENDER 
for   

 long-term lease of land  
and maritime area at Donja Arza, Municipality of Herceg Novi  

 
 
1. Pursuant to the item 13. of the International public invitation to tender for long-
term lease of land and maritime area at Donja Arza, Municipality of Herceg Novi 
(hereinafter: „Public Invitation“), announced on 14th November 2014 in the daily 
newspaper „Pobjeda“ and on the websites of the Privatization and Capital Investment 
Council and the Ministry of Sustainable Development and Tourism and the website 
www.tourismprojects.me, the Privatization and Capital Investment Council – Tender 
Committee for Valorisation of Tourism Locations hereby informs interested parties on 
the following amendments to the Public Invitation: 

1.1.   Item 7 paragraph 2 of the Public Invitation has been amended as follows: 

„The final date and time for the purchase of the Tender Documents is 24th  
February 2017, by 16:00 pm.“ 
 

1.2.   Item 10 paragraph 2 of the Public Invitation has been amended as follows: 

„The Bids must be received by no later than 3rd March 2017. by 12:00 pm (local 
time) at the specified address, regardless of the way of delivery.“ 

 
2.  Other elements of the Public Invitation have remained unchanged. 

 

3.  Interested parties should address all questions related to the Public Invitation and 
amendments to it to the Tender Committee for the Valorisation of Tourism Locations at 
the following address and contacts: 
 
Privatization and Capital Investment Council 
Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations 
Ulica Karađorđeva bb 
81000 Podgorica 
Contact person: Tamara Pešič, Secretary to the Committee 
Tel: +382 (0) 20 446 390 
Fax: +382 (0) 20 446 215 
E-mail: tamara.pesic@mrt.gov.me 
 

http://www.tourismprojects.me/
mailto:tamara.pesic@mrt.gov.me
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GOVERNMENT OF MONTENGRO 

PRIVATIZATION AND CAPITAL INVESTMENT COUNCIL 
Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations 

 
announces 

 
AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL PUBLIC INVITATION TO TENDER 

for   
long-term lease of land for the construction of “Eco-Lodge” tourism resort in Vranjina, 

Montenegro 
 

1. Pursuant to the conditions of the international public tender for long-term lease of 
land for the construction of “Eco-Lodge” tourism resort in Vranjina, Montenegro, 
announced on 6th December 2013 in the daily newspaper „Pobjeda“, international 
newspaper ,,The Financial Times’’ and on the websites of the Privatization and Capital 
Investment Council and the Ministry of Sustainable Development and Tourism and the 
website www.tourismprojects.me (hereinafter: „Public Invitation“), the Privatization and 
Capital Investment Council – Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations 
hereby informs interested parties on the following amendments to the Public Invitation:  
 
1.1. Item 7 paragraph 2 of the Public Invitation has been amended as follows:  
„Tender Documents may be purchased until 24th  February  2017, by 16:00 pm’’  
 
1.2. Item 10 paragraph 2 of the Public Invitation has been amended as follows:  
„The bids must be received to the aforementioned address no later than 3rd March 2017, 
by 12:00 hours (local time), regardless of the manner of submission.’’  
 
2. Other elements of the Public Invitation have remained unchanged.  
 
3. Interested parties should address all questions related to the Public Invitation and 
amendments to it to the Tender Committee at the following address:  
 
Privatization and Capital Investment Council  
Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations  
Ulica Karađorđeva bb  
81000 Podgorica  
Contact person: Tamara Pešič, Secretary to the Committee  
Tel: +382 (0) 20 446 390  
Fax: +382 (0) 20 446 215  
E-mail: tamara.pesic@mrt.gov.me 

http://www.tourismprojects.me/
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GOVERNMENT OF MONTENGRO 

PRIVATIZATION AND CAPITAL INVESTMENT COUNCIL 
Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations  

 
 
 

announces 
 

AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL PUBLIC INVITATION TO TENDER 
for   

long-term lease of land for developing the base settlement of the ski resort  
"Kolašin 1600“ 

 
 
1. Pursuant to the conditions of the international public invitation to tender for long-
term lease of land for developing the base settlement of the ski resort "Kolašin 
1600“ announced on 17th May 2014 in the daily newspaper „Pobjeda“, international 
newspaper ,,The Financial Times’’ and on the websites of the Privatization and Capital 
Investment Council and the Ministry of Sustainable Development and Tourism and the 
website www.tourismprojects.me (hereinafter: „Public Invitation“), the Privatization 
and Capital Investment Council – Tender Committee for Valorisation of Tourism 
Locations hereby informs interested parties on the following amendments to the Public 
Invitation: 

1.1.   Item 7 paragraph 2 of the Public Invitation has been amended as follows: 

„Tender Documents may be purchased in the period until 24th February 
2017, by 16:00 pm’’ 
 

1.2.   Item 10 paragraph 2 of the Public Invitation has been amended as follows: 

„Bids shall be delivered to the aforementioned address no later than 3rd 
March 2017, by 12:00 pm (local time), regardless of the manner of 
submission.’’ 

 
2.  Other elements of the Public Invitation have remained unchanged. 

 
3.  Interested parties should address all questions related to the Public Invitation and 
amendments to it to the Tender Committee at the following address: 
 
Privatization and Capital Investment Council 
Tender Committee for Valorisation of Tourism Locations 
Ulica Karađorđeva bb 
81000 Podgorica 
Contact person: Tamara Pešič, Secretary to the Committee 
Tel: +382 (0) 20 446 390 
Fax: +382 (0) 20 446 215 
E-mail: tamara.pesic@mrt.gov.me 

http://www.tourismprojects.me/
mailto:tamara.pesic@mrt.gov.me



